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- 3/2022. (II.14.) Ök. határozat  
Beszámoló Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2021. IV. negyedévi pénzügyi helyzetéről 
 

- 4/2022. (II.14.) Ök. határozat  
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 14-én megtartott, 
09:05 órakor kezdődő nyilvános ülésén. 
 

Ülés helye: Községháza, Tanácskozó terem (2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) 
 

Jelen vannak: Pásztor Imre polgármester, Szerdai Károly alpolgármester, Farkas Béláné képviselő, 
Vágó Béla képviselő, Angyal Tibor külsős bizottsági tag 
 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző, Gyenge Ilona Ceglédi KÖH 
Pénzügyi Iroda pénzügyi ügyintéző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Jávorszkiné Lászki Emese Ceglédi KÖH Szervezési Iroda ügyintéző 

 
Pásztor Imre polgármester: Üdvözli a megjelenteket.  A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 
tagú testületből 4 fő jelen van, a testület határozatképes. Javasolja a meghívóban kiküldött napirendi 
pontok megtárgyalását, és megkérdezi, hogy van-e a napirendhez további javaslat. Mivel más javaslat 
nem hangzott el, így szavazásra bocsátja az ülés napirendjét. A képviselő-testület egyhangú, 4 igen 
szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. 
A jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete. 
 
NYILVÁNOS ÜLÉS: 
 
   
1.) Beszámoló a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működéséről 
 Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző  
       Szakmai előterjesztő: Ceglédi KÖH Irodavezetői 
 
2.)   Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjainak felülvizsgálata  
       Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
       Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 

3.) Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása - Rendelet    

       Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
       Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
 
4.) Beszámoló Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2021. IV. negyedévi pénzügyi helyzetéről 
 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
 Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda vezető-helyettes 
 
5.)  Kőröstetétlen Község Önkormányzata középtávú tervezéséhez prognosztizált saját bevétel 

meghatározása    
 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
 Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda vezető-helyettes 
        
6.)   Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése – Rendelet  
 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
 Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda vezető-helyettes 
 
7.)   Polgármester 2022. évi illetményének megállapítása  
        Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
        Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 
 
 



  

8.) Polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása  
     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
     Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
 
9.) Az adóigazgatásban dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló rendelet  
     Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző  
     Szakmai előterjesztő: Mádi Csaba Ceglédi KÖH Adóhatósági Iroda irodavezető 
 
10.) Járda anyag beszerzésére beszállító kiválasztása         
        Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
        Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
 
11.) Játszótér fejlesztésére kivitelező kiválasztása               

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
        Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
 
12.) Temető urnafal létesítése kivitelező kiválasztása                           

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
        Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
 
13.) Önkormányzati ingatlan fejlesztés kivitelező kiválasztása                            

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
        Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
 
14.) Beszámoló a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról    
        Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
        Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH Szervezési Iroda vezető főtanácsos 
 
15.) Egyebek 
 
1.) Beszámoló a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működéséről 
     Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző  
     Szakmai előterjesztő: Ceglédi KÖH Irodavezetői 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete) 
 
Pásztor Imre polgármester: Az 1-es napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot mindenki megkapta. Egy 
részletes mindenre kiterjedő beszámolót kaptunk, illetve olvashattunk el a Ceglédi Közös 
Önkormányzati Hivatal működéséről.  
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, hozzászólás. 
 
Hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 4 igen 
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  
 

1/2022. (II. 14.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1.) Elfogadja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működésről szóló beszámolóját. 
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
     Határidő: azonnal                                                      Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 
2.) Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjainak felülvizsgálata  
      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
      Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete) 



  

 
Pásztor Imre polgármester: A 2-es napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot mindenki megkapta, és 
tudtommal a Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot.  

Farkas Béláné képviselő: Igen, megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot is, és tájékoztatom a Képviselő-
testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az 
előterjesztett határozati javaslat elfogadását.  
 
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen.  
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 
 
További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 4 
igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  
 

2/2022. (II. 14.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1.) A költségelven megállapított bérleti díjairól szóló 3/2015. (II. 20.) rendeletének 2. § (1) 

bekezdésében foglalt, az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások költségelven megállapított 
bérleti díjait  

a) összkomfortos: 340.- Ft/m2/hó 
b) komfortos: 320.- Ft/m2/hó 
c) félkomfortos: 270.- Ft/m2/hó 
d) komfortos nélküli: 235.- Ft/m2/hó 
e) szükséglakás: 10.- Ft/m2/hó 

 mértékben változatlanul hagyja. 
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
     Határidő: azonnal                                                                         Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 

3.) Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása - Rendelet    

     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
     Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete) 
 
Pásztor Imre polgármester: Az ehhez kapcsolódó anyagot is szintén mindenki megkapta. Kérem, a 
Bizottság elnökét ismertesse a Bizottság döntését.  
 
Farkas Béláné képviselő: Megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot is. Tájékoztatom a Képviselő-
testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az 
előterjesztett rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen.  
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 
 
További hozzászólás hiányában az előterjesztett rendelettervezetet a Képviselő-testület egyhangú, 4 
igen szavazattal elfogadta és megalkotta Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendeletét, amely Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 
26.) önkormányzati rendelet módosításáról szól. 
  

Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete 



  

Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

19/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 

1. § 

A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A polgármester köteles rendkívüli Képviselő-testületi ülést összehívni a Pest Megyei 
Kormányhivatal, az önkormányzati képviselők legalább egynegyedének, vagy a Képviselő-testület 
bizottságának a kezdeményezésére” 

2. § 

A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. február 18-án lép hatályba. 
 
Dr. Diósgyőri Gitta s. k. Pásztor Imre s.k. 

címzetes főjegyző polgármester 

 
 
4.)  Beszámoló Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2021. IV. negyedévi pénzügyi helyzetéről 
 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
 Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda vezető-helyettes 
       (Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete) 
 
Pásztor Imre polgármester: Az ehhez kapcsolódó anyagot is szintén mindenki megkapta. Kérem a 
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság döntését. 
 
Farkas Béláné képviselő: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális 
Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.  
 
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen.  
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 
 
További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 4 
igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  
 

3/2022. (II. 14.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1.) Elfogadja a 2021. IV. negyedévi gazdálkodásáról, az önkormányzat 2021.12.31-i pénzügyi 

helyzetéről készített beszámolót. 
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
          Határidő: azonnal          Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 



  

5.) Kőröstetétlen Község Önkormányzata középtávú tervezéséhez prognosztizált saját bevétel 
meghatározása    

 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
 Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda vezető-helyettes 
       (Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete) 
 
Pásztor Imre polgármester: Az ehhez kapcsolódó anyagot is szintén mindenki megkapta. Kérem a 
Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság döntését. 
 
Farkas Béláné képviselő: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális 
Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.  
 
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen.  
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 
 
További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 4 
igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  
 

4/2022. (II. 14.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján megállapítja az 
Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. 
1.1.) A prognosztizált saját bevételek összegei: 

a) 2023. évre 49.200.000 Ft 
b) 2024. évre 55.200.000 Ft 
c) 2025. évre 60.200.000 Ft 

1.2.) A fizetési kötelezettségek várható összegei: 
a) 2023. évre 0 Ft 
b) 2024. évre 0 Ft 
c) 2025. évre 0 Ft 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
            Határidő: azonnal                                                                  Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
6.) Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése – Rendelet  
      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda vezető-helyettes 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete) 
  
Pásztor Imre polgármester: Ezt az anyagot is mindenki megkapta. Kérem, a Bizottság elnökét 
ismertesse a Bizottság döntését.  
 
Farkas Béláné képviselő: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális 
Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az előterjesztett rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen.  
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 
 
Vágó Béla képviselő: A civil szervezetek támogatásával kapcsolatban szeretnék érdeklődni.  
 
Pásztor Imre polgármester: A 11-es melléklet tartalmazza a civil szervezetek támogatását. Van a 
Kőröstetétlenért Egyesület, akik 300 e Ft támogatást kapnak. Nagyon sokat dolgoznak, és sok 



  

feladatot át fognak venni az Önkormányzatunktól, ami a rendezvényeket illeti. A civil szervezetek 300 
e Ft-os támogatásban van benne a Nyugdíjas Klub támogatása 150 e Ft összegben, a 
Katasztrófavédelem támogatása 30 e Ft összegben, a Mozgáskorlátozottak támogatása 10 e Ft 
összegben, továbbá a maradék összegből az iskolások és óvodások támogatása (pl. úszóbérlet, 
útiköltség támogatás stb.) Ezek nem bejegyzett szervezetek, ezért a számlájukat nem a sajátjukra, 
hanem a mi nevünkre, mint Önkormányzatra hozzák, és így kerül majd kifizetésre nekik, de mi tudjuk 
így is hogy hová kell majd könyvelni. A Polgárőr Egyesület és a Kőröstetlenért Egyesület hivatalos, 
bejegyzett Egyesületek, akik minden évben elszámolási kötelezettséggel tartoznak nekünk az átadott 
pénzösszeggel kapcsolatosan.  

Vágó Béla képviselő: Az iskola, illetve az óvoda támogatásával kapcsolatban lehet kicsit emelnünk 
kellene majd a támogatási összegen, hiszen pontosan tudom mennyivel emelkedtek az évek során az 
árak.  
 

Pásztor Imre polgármester: Rendben. Ezek jelképes, tájékoztató jellegű összegek csupán. 
Természetesen, ha többről hoznak számlát, azt is ki fogjuk nekik fizetni. 

Vágó Béla képviselő: A Polgárőr Egyesület 150 e Ft os támogatása mire elég? Lehet, hogy sok, lehet, 
hogy kevés. Nem tudom, ezért kérdezem. 

Pásztor Imre polgármester: Én úgy gondolom, hogy elegendő számukra ez a támogatás, hiszen nincs 
autójuk, a LADA NÍVA eladásra került, 2 db robogójuk van. Üzemanyagra és munkaruhára költötték 
tavaly ezt a támogatást.  

Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e több kérdés, egyéb hozzászólás. 

 
További kérdés és egyéb hozzászólás hiányában az előterjesztett rendelettervezetet a Képviselő-
testület egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta és megalkotta Kőröstetétlen Község Önkormányzat 
2/2022. (II.17.) önkormányzati rendeletét, amely Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2022. évi 
költségvetéséről szól.  

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Kőröstetétlen Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), 
és a támogatásban részesülő jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 

2. § 

(1) Ez a rendelet 18 mellékletet tartalmaz: 
1. Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet állapítja 

meg 
2. Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2022. évi létszámadatainak címrendjét a 2. melléklet 

állapítja meg 
3. Kőröstetétlen Község Önkormányzata összesített 2022. évi bevételeit forrásonként a 3. 

melléklet állapítja meg 
4. Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási bevételeit a 4. melléklet állapítja 

meg 



  

5. Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2022. évi bevételeit kormányzati funkciónként az 5. 
melléklet állapítja meg 

6. Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2022. évi kiadásait jogcímenként a 6. melléklet állapítja 
meg 

7. Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2022. évi kiadásait kormányzati funkciónként a 7. 
melléklet állapítja meg 

8. Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a 8. melléklet 
állapítja meg 

9. Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2022. évi egyéb felhalmozási célú kiadásait a 9. 
melléklet állapítja meg 

10. Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2022. évi tartalékait a 10. melléklet állapítja meg 
11. Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2022. évi működési célú támogatásait államháztartáson 

belülre és kívülre a 11. melléklet állapítja meg 
12. Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2022. évi garancia-, és kezességvállalásait, valamint 

lekötött betétállományait a 12. melléklet állapítja meg 
13. Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. 

melléklet állapítja meg 
14. Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséhez 2023 – 2025 évi gördülő 

költségvetési tervét a 14. melléklet állapítja meg 
15. A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségei és 

saját bevételei arányának kimutatását a 15. melléklet állapítja meg 
16. Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásait a 16. melléklet állapítja 

meg 
17. Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2022. évi lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, 

rászorultság jellegű ellátásait a 17. melléklet állapítja meg 
18. Kőröstetétlen Község Önkormányzata európai uniós és nem európai uniós pályázati 

támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 18. melléklet állapítja meg. 

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. §-ában előírt kimutatást a 15. melléklet 
tartalmazza. 

2. A költségvetés fő összegei 

3. § 

(1) Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege 84.505.462 Ft, melyet 
forrásonként bontásban az 1. melléklet tartalmazza. 

(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 384.008.420.Ft. 

(3) A költségvetési egyenleg összege: (-) 299.502.958.Ft. A költségvetési egyenleg hiány. 
a) működési költségvetési egyenleg: (+) 3.919.211 Ft. A működési egyenleg hiány. 
b) felhalmozási költségvetési egyenleg: (-) 303.422.169 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány. 

(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek: 
a) belföldi finanszírozás bevételei: 300.000.000 Ft. 
b) belföldi finanszírozás kiadásai: 497.042 Ft. 

(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 0 Ft, az 1. melléklet szerint. 

4. § 

(1) Az Önkormányzat bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek 
előirányzata 84.505.462 Ft, ebből: 

a) önkormányzatok működési támogatása 12.955.520 Ft: 
aa) kötelező feladat 12.955.520 Ft 
ab) önként vállalt feladat 0 Ft 
ac) állami feladat 0 Ft 

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 12.955.520 Ft: 
ba) kötelező feladat 12.955.520 Ft 



  

bb) önként vállalt feladat 0 Ft 
bc) állami feladat 0 Ft 

c) termékek és szolgáltatások adói 52.050.000 Ft: 
ca) kötelező feladat 52.050.000 Ft 
cb) önként vállalt feladat 0 Ft 
cc) állami feladat 0 Ft 

d) közhatalmi bevételek 52.250.000 Ft: 
da) kötelező feladat 52.250.000 Ft 
db) önként vállalt feladat 0 Ft 
dc) állami feladat 0 Ft 

e) működési bevételek 19.299.942 Ft: 
ea) kötelező feladat 19.299.942 Ft 
eb) önként vállalt feladat 0 Ft 
ec) állami feladat 0 Ft 

f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft: 
fa) kötelező feladat 0 Ft 
fb) önként vállalt feladat 0 Ft 
fc) állami feladat 0 Ft 

(2) Felhalmozási bevételek előirányzata: 0 Ft, ebből: 
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft: 

aa) kötelező feladat 0 Ft 
ab) önként vállalt feladat 0 Ft 
ac) állami feladat 0 Ft 

b) felhalmozási bevételek 0 Ft: 
ba) kötelező feladat 0 Ft 
bb) önként vállalt feladat 0 Ft 
bc) állami feladat 0 Ft 

c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft: 
ca) kötelező feladat 0 Ft 
cb) önként vállalt feladat 0 Ft 
cc) állami feladat 0 Ft 

(3) Finanszírozási bevételek előirányzata: 300.000.000 Ft, ebből belföldi finanszírozás bevételei 
300.000.000 Ft: 
a) kötelező feladat 300.000.000 Ft 
b) önként vállalt feladat 0 Ft 
c) állami feladat 0 Ft 

5. § 

(1) Az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési 
kiadások előirányzatai 80.586.251 Ft, ebből: 

a) személyi juttatások 19.157.681 Ft: 
aa) kötelező feladat 19.157.681 Ft 
ab) önként vállalt feladat 0 Ft 
ac) állami feladat 0 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.240.600 Ft: 
ba) kötelező feladat 2.240.600 Ft 
bb) önként vállalt feladat 0 Ft 
bc) állami feladat 0 Ft 

c) dologi kiadások 35.155.993 Ft: 
ca) kötelező feladat 35.155.993 Ft 
cb) önként vállalt feladat 0 Ft 
cc) állami feladat 0 Ft 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 200.000 Ft: 
da) kötelező feladat 200.000 Ft 



  

db) önként vállalt feladat 0 Ft 
dc) állami feladat 0 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások 23.831.977 Ft: 
ea) kötelező feladat 22.991.177 Ft 
eb) önként vállalt feladat 840.800 Ft 
ec) állami feladat 0 Ft 

f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli céltartalék 0 Ft: 
fa) kötelező feladat 0 Ft 
fb) önként vállalt feladat 0 Ft 
fc) állami feladat 0 Ft 

g) az e) pontban megállapított kiadáson belüli általános tartalék 10.000.000 Ft, ebből: 
ga) kötelező feladat 10.000.000 Ft 
gb) önként vállalt feladat 0 Ft 
gc) állami feladat 0 Ft 

(2) Felhalmozási kiadások előirányzatai 303.422.169 Ft, ebből: 
a) beruházások 189.551.037 Ft: 

aa) kötelező feladat 189.551.037 Ft 
ab) önként vállalt feladat 0 Ft 
ac) állami feladat 0 Ft 

b) felújítások 113.771.132 Ft: 
ba) kötelező feladat 113.771.132 Ft 
bb) önként vállalt feladat 0 Ft 
bc) állami feladat 0 Ft 

c) egyéb felhalmozási célú kiadások 100.000 Ft: 
ca) kötelező feladat 0 Ft 
cb) önként vállalt feladat 100.000 Ft 
cc) állami feladat 0 Ft 

(3) Finanszírozási kiadások előirányzata 497.042 Ft, ebből belföldi finanszírozás kiadásai 497.042 Ft: 
a) kötelező feladat 0 Ft 
b) önként vállalt feladat 0 Ft 
c) állami feladat 0 Ft 

6. § 

(1) Az önkormányzati beruházási kiadások összege 189.551.037 Ft a 8. melléklet szerint, ebből 
Önkormányzat 189.551.037 Ft: 

a) kötelező feladat 189.551.037 Ft 
b) önként vállalt feladat 0 Ft 
c) állami feladat 0 Ft 

(2) Az önkormányzati felújítási kiadások összege 113.771.132 Ft a 8. melléklet szerint, ebből 
Önkormányzat 113.771.132 Ft: 

a) kötelező feladat 113.771.132 Ft 
b) önként vállalt feladat 0 Ft 
c) állami feladat 0 Ft 

7. § 

A tartalékok összege a 8. melléklet szerint 10.000.000 Ft, ebből: 
a) Céltartalékok 0 Ft: 

aa) kötelező feladat 0 Ft 
ab) önként vállalt feladat 0 Ft 
ac) állami feladat 0 Ft 

b) Általános tartalék 10.000.000 Ft: 
ba) kötelező feladat 10.000.000 Ft 
bb) önként vállalt feladat 0 Ft 
bc) állami feladat 0 Ft 



  

8. § 

A több éves kihatással járó feladatok kötelezettségvállalását éves és feladatonkénti bontásban a 14. 
melléklet tartalmazza. 

9. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérlegét: 
a) működési és 
b) felhalmozási részletezésben állapítja meg. 

3. Eljárási szabályok 

10. § 

(1) Az Önkormányzat költségvetését Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 
évi XC. törvény, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése 
alapján hajtja végre. 

(2) A bevételi többletek terhére előirányzatot a Képviselő-testület állapít meg. 

(3) Bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizálódó bevétel. 

11. § 

(1) Az előirányzatok módosításáról szükség szerint, – minimum az alább jelzett időpontokban – de 
legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi 
ülésén, 2022. december 31-i hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó kötelező 
határidők a következők: 

a) 2022. június 30. 
b) 2022. szeptember 30. 
c) 2022. december 31. 

(2) Az Önkormányzat a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre. 

12. § 

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a) a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 26.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklete 1.2.4 alpontjában meghatározott értékhatárig dönt a 
forrásfelhasználásról. 

b) az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő, átmenetileg szabad 
pénzeszközeit éven belül kamatozó betétként, a számlavezető pénzintézetnél elhelyezze, vagy 
állampapírt jegyezzen. 

(2) Az (1) bekezdés alapján meghozott döntésről a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet. 

13. § 

Hitel felvételéről a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt. 

14. § 

Az Önkormányzat az Európai Uniós és nem Európai Uniós pályázati támogatással megvalósuló 
programok bevételeit és kiadásait elkülönítetten kezeli. 

15. § 

Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében intézkedéseket tesz a kiadások 
csökkentésére. Felhalmozási feladatokhoz pályázati forrásokat keres. Új beruházást a fedezet 
rendelkezésre állásakor indít el. 

4. Záró rendelkezések 

16. § 



  

Hatályát veszti a 2020. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 5/2021. (V. 28.) önkormányzati 
rendelet. 

17. § 

Ez a rendelet 2022. február 18-án lép hatályba. 
 
Dr. Diósgyőri Gitta s. k.       Pásztor Imre s.k. 

címzetes főjegyző polgármester 
 
 
7.) Polgármester 2022. évi illetményének megállapítása  
     Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
     Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete) 
 
Pásztor Imre polgármester: Ezt az anyagot is mindenki megkapta, és tudtommal a Bizottság ezt a 
napirendi pontot nem tárgyalta, mert ez csak Képviselő-testületi hatáskör.  
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületi tagokat, hogy én itt nem kívánok szavazni, tartózkodom a 
szavazásnál. 
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, hozzászólás.  
 
Hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület 3 igen szavazattal és 
1 tartózkodással elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  
 

5/2022. (II. 14.) Ök. határozat 
 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés b) pontja, valamint (6) 
bekezdése alapján 
1.) Pásztor Imre polgármester 

1.1. havi illetményét 650.000 Ft, azaz hatszázötvenezer forintban, továbbá 
1.2. havi költségtérítését 97.500 Ft, azaz kilencvenhétezer-ötszáz forintban 

állapítja meg. 
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
     Határidő: azonnal                                                      Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 
8.) Polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása  
     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
     Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete) 
 
Pásztor Imre polgármester: Ezt az anyagot is mindenki megkapta, és tudtommal a Bizottság ezt a 
napirendi pontot sem tárgyalta, mert ez is csak Képviselő-testületi hatáskör.  
Kiírtuk az idei évi szabadságomat is, ezt láthatjátok részletezve. Igyekszem kivenni az összeset mire a 
ciklus végére érek, de nem egyszerű.  
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, hozzászólás.  
 
Hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 4 igen 
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  
 

6/2022. (II. 14.) Ök. határozat 
 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 225/C. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 
 



  

1.) Megállapítja, hogy Pásztor Imre polgármester a Kttv. 225/C. § (1) bekezdése szerint 2022. évben 
39 munkanap szabadsággal rendelkezik, 2021. évben igénybe nem vett szabadsága – a jegyző 
nyilvántartása szerint – 67 munkanap, melyek igénybevételét 2022-ben a következő ütemezéssel 
hagy jóvá: 

 
Január 18-31. 10 nap 
Március 1-16. 10 nap 
Április 19-29. 9 nap 
Május 16-27. 10 nap 
Június 13-24. 10 nap 
Július 18-29. 10 nap 
Augusztus 22-31. 8 nap 
Szeptember 5-15. 9 nap 
Október 3-14. 10 nap 
November 7-18. 10 nap 
December 5-16. 10 nap 
Összesen 106 nap 

 
2.) Felkéri a Jegyzőt a törvény szerinti nyilvántartások vezetésére. 
     Határidő: folyamatos                                                  Felelős: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 
9.) Az adóigazgatásban dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló rendelet  
     Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző  
     Szakmai előterjesztő: Mádi Csaba Ceglédi KÖH Adóhatósági Iroda irodavezető 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete) 
 
Pásztor Imre polgármester: Ezt az anyagot is mindenki megkapta, és tudtommal a Bizottság is 
tárgyalta ezt a napirendi pontot is.  
 
Farkas Béláné képviselő: Igen, és elfogadásra javasolta a Bizottság. 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag 
javasolja a testületnek az előterjesztett rendelet-tervezetelfogadását.  
 
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen.  
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 
 
További hozzászólás hiányában az előterjesztett rendelettervezetet a Képviselő-testület egyhangú, 4 
igen szavazattal elfogadta és megalkotta Kőröstetétlen Község Önkormányzat 3/2022. (II.17.) 
önkormányzati rendeletét, amely az adóigazgatásban dolgozók anyagi érdekeltségéről szól.  
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete 

az adóigazgatásban dolgozók anyagi érdekeltségéről 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Kőröstetétlen község adóügyi 
feladatait ellátó köztisztviselőire, akiknek a munkaköri leírása tartalmazza a kőröstetétleni adóügyi 
feladatok ellátását. 

2. § 



  

(1) Kőröstetétlen Község Önkormányzata a helyi adók hatékony beszedésének, a feltárt és a beszedett 
adó növelésének elősegítése, az adóhiány csökkentése érdekében, valamint az adózók jogkövető 
magatartásának elérése, és az adóellenőrzési és az adóbeszedési feladatok ösztönzése céljából az 
önkormányzatot megillető adóbevétel terhére érdekeltségi keretet képez. Az érdekeltségi keret forrása 
a tárgyévi teljesített adóbevétel: 

1. az építményadó, 
2. a telekadó, 
3. a helyi iparűzési adó és 
4. a magánszemélyek kommunális adója. 

(2) Az 1. §-ban meghatározott dolgozók részére anyagi érdekeltség címén fizetett összeg 
személyenként és naptári évenként nem haladhatja meg az érintett dolgozó 1 havi illetményét. 

(3) Az illetményen a tárgyévi költségvetési rendeletben elfogadott illetményalap, a köztisztviselői 
törvényben meghatározottak szerinti korrigált összegét kell érteni. 

3. § 

(1) Az érdekeltségi keretből kell fedezni a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási és egyéb 
járulékokat is. 

(2) Az érdekeltségi keret kifizetésével, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés a jegyző 
hatáskörébe tartozik. 

4. § 

Ez a rendelet 2022. február 18-án lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti. 
 

 
Dr. Diósgyőri Gitta s. k. Pásztor Imre s.k. 

címzetes főjegyző polgármester 
 
 
10.) Járda anyag beszerzésére beszállító kiválasztása  
     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
     Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete) 
 
Pásztor Imre polgármester: Ezt az anyagot is mindenki megkapta, és tudtommal a Bizottság is 
tárgyalta ezt a napirendi pontot is.  
 
Farkas Béláné képviselő: Igen, és elfogadásra javasolta a Bizottság. 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag 
javasolja a testületnek az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.  
 
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen.  
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 
 
További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú 4 
igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  
 

7/2022. (II. 14.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1. Az önkormányzat tulajdonában lévő Kőröstetétlen 117. hrsz alatt ingatlanon megvalósuló új járda 

építésének anyag beszerzéséhez Bau-Trans 2000 Kft-t (Cegléd, Budai út 44. Képviseli: Nyujtó 
János ügyvezető) bízza meg. 



  

2. Az 1.) pontban részletezett anyagköltség 3 617 180 Ft + áfa, összesen 4 593 819 Ft, azaz 
négymillió-ötszázkilencvenháromezer-nyolcszáztizenkilenc forint. 

3. A járda építéséhez szükséges anyagvásárlás a Miniszterelnökség által nyújtott – 
1117/3009/269/5/2021. számú döntés alapján – 4 559 554 Ft, azaz négymillió-
ötszázötvenkilencezer-ötszázötvennégy forint egyszeri jellegű, vissza nem térítendő központi 
költségvetési támogatásból - valósul meg. 

4. A beruházás megvalósításához szükséges saját erő összegét 34 265 Ft-ban –azaz 
harmincnégyezer-kettőszázhatvanöt forintban - határozza meg, melyet 2022. évi költségvetés 
terhére biztosítja.  

5. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés előkészítésére és aláírására. 
6. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
        Határidő: azonnal                      Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
11.) Játszótér fejlesztésére kivitelező kiválasztása  
       Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
       Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző     
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete) 
 
Pásztor Imre polgármester: Ezt az anyagot is mindenki megkapta, és tudtommal a Bizottság is 
tárgyalta ezt a napirendi pontot is.  
 
Farkas Béláné képviselő: Igen, és elfogadásra javasolta a Bizottság ezt a határozati javaslatot is. 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag 
javasolja a testületnek az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.  
 
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen.  
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 
 
További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú 4 
igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  
 

8/2022. (II. 14.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. Az önkormányzat tulajdonában lévő Kőröstetétlen, Kocséri út 227/1. „Szabadidő park” területére 

elhelyezendő játszótéri eszközök beszerzésére és azok telepítésére az Bonita Játszóterek Group 
Kft.-t (9200 Mosonmagyaróvár, Pázsit utca 16/B. Képviseli: Branislav Jambor ügyvezető.) bízza 
meg. 

2. Az 1.) pontban részletezett munkálatok vállalási díja 3 609 631 Ft + áfa, összesen 4 584 231 Ft, 
azaz négymillió-ötszáznyolcvannégyezer-kettőszázharmincegy forint. 

3. A beruházás a Miniszterelnökség által nyújtott – 1110/3009/453/6/2021. számú döntés alapján – 
4 592 996 Ft, azaz négymillió-ötszázkilencvenkettőezer-kilencszázkilencvenhat forint egyszeri 
jellegű, vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásból - valósul meg. 

4. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban hivatkozott megbízáshoz szükséges dokumentumok 
előkészítésére és aláírására. 

5. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
             Határidő: azonnal                      Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
12.) Temető urnafal létesítésre kivitelező kiválasztása  
       Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
       Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző     
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete) 
 



  

Pásztor Imre polgármester: Ezt az anyagot is mindenki megkapta, és tudtommal a Bizottság is 
tárgyalta ezt a napirendi pontot is. Gránitból fog készülni, 1, illetve 2 férőhelyes lesz. A nagyságát 
tekintve 3*16-os lesz majd, ami a férőhelyek számát illetve. A múlt év végén módosítottuk a temető 
díjainkra vonatkozó árakat, melyek 2022. január 1-jétől már érvényesek.  
 
Farkas Béláné képviselő: Igen, és elfogadásra javasolta a Bizottság ezt a határozati javaslatot is. 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag 
javasolja a testületnek az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.  
 
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen.  
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 
 
További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú 4 
igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  
 

9/2022. (II. 14.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. Az önkormányzat tulajdonában lévő Kőröstetétlen, 029/10. hrsz alatt lévő Temető területén lévő 

ravatalozótól külön álló, új urnafal kialakításával a BETMEN TRANS -Kft-t (Kecskemét, 
ÚRRÉT tanya 53. Képviseli: Mucsányiné Nemes Tímea ügyvezető) bízza meg. 

2. Az 1. pontban részletezett megbízások vállalási díja 
- 3 500 000 Ft + áfa, összesen 4 445 000 Ft, azaz négymillió-négyszáznegyvenötezer forint. 

3.  A beruházás a Miniszterelnökség által nyújtott – 1111/3009/494/7/2021. számú döntés alapján – 
4 421 424 Ft, azaz négymillió-négyszázhuszonegyezer-négyszázhuszonnégy forint egyszeri 
jellegű, vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásból valósul meg. 

4. A beruházás megvalósításához szükséges saját erő összegét 23 576 Ft-ban –azaz 
huszonháromezer-ötszázhetvenhat forintban - határozza meg, melyet 2022. évi költségvetés 
tartaléka terhére biztosít.  

5. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban hivatkozott megbízáshoz szükséges dokumentumok, 
kötelezettségvállalások előkészítésére és aláírására. 

6. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
        Határidő: azonnal                      Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
13.) Önkormányzati ingatlan fejlesztés kivitelező kiválasztása  
       Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
       Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző     
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete) 
 
Pásztor Imre polgármester: Ezt az anyagot is mindenki megkapta, és tudtommal a Bizottság is 
tárgyalta ezt a napirendi pontot is.  
 
Farkas Béláné képviselő: Igen, és elfogadásra javasolta a Bizottság ezt a határozati javaslatot is. 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag 
javasolja a testületnek az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.  
 
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen.  
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 
 
További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú 4 
igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 



  

10/2022. (II. 14.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. Az önkormányzat tulajdonában lévő Kőröstetétlen, Jászkarajenői út 3. szám alatti ingatlan 

közösségi térré történő kialakításával a BETMEN TRANS -Kft-t (Kecskemét, Úrrét tanya 53. 
Képviseli: Mucsányiné Nemes Tímea ügyvezető) bízza meg. 

2. Az 1. pontban részletezett megbízások vállalási díja 
- 19 112 046 Ft + áfa, összesen 24 272 298 Ft, azaz huszonnégymillió-

kettőszázhetvenkettőezer-kettőszázkilencvennyolc forint. 
3. A beruházás a Miniszterelnökség által nyújtott – 1103/3009/1146/5/2021. számú döntés alapján – 

24 206 518 Ft, azaz huszonnégymillió-kettőszázhatezer-ötszáztizennyolc forint egyszeri jellegű, 
vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásból valósul meg. 

4. A beruházás megvalósításához szükséges saját erő összegét 65 780 Ft-ban – azaz hatvanötezer-
hétszáznyolcvan forintban - határozza meg, melyet 2022. évi költségvetés tartaléka terhére 
biztosít.  

5. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban hivatkozott megbízáshoz szükséges dokumentumok, 
kötelezettségvállalások előkészítésére és aláírására. 

6. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
       Határidő: azonnal                 Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
14.) Beszámoló a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról 
       Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
       Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH Szervezési Iroda vezető-főtanácsos 
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete) 
 
Pásztor Imre polgármester: Ez a napirendi pont a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról készült 
szokásos beszámolóról szól. Láthatjátok a mellékletben, hogy melyik határozat végrehajtása van 
folyamatban, melyik lezárt. Ez egy tájékoztató jellegű anyag, a legközelebbi ülésen megint fogunk 
kapni, hogy a mostani testületi ülésen meghozott határozatok végrehajtása hol tart.  
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, hozzászólás. 
 
Hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 4 igen 
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  
 

11/2022. (II. 14.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - 
 
1.) Elfogadja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 29-ei ülése 

óta hozott - de még nem teljesített - határozatokról szóló beszámolót. 
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
     Határidő: azonnal        Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
15.) Egyebek 
 
Pásztor Imre polgármester: Egyebek napirendi pontom belül szeretnélek tájékoztatni Benneteket az 
idei évben milyen pályázatok kerültek beadásra már az elmúlt hetekben a Magyar Falvak pályázati 
lehetőségein belül. Az első a Temető vizesblokkjának felújítása, és a szeméttároló felújítása, a 
második a játszóterünk további bővítése, a harmadik a járdaépítés a Rákóczi út végétől a Székely 
kapuig. Itt, ha sikerülne a Gerje is kiszélesítésre kerülne olyan 30-40 méterre. A következő pályázat a 
kazánházunk, mint géptároló felújítása és az utolsó pályázatunk egy eszközbeszerzés lenne, ami egy 
rakodógépet foglal magában. Ez alkalmas lesz szemétszállításra és hótolásra is. Összesen 42 millió 
forintra nyújtottunk be támogatást, ami az előbb említett 5 pályázatot foglalja magában. Bízunk és 



  

reménykedünk a pozitív elbírálásban. Továbbá a Kőröstetétlenért Egyesület is pályázott 2 millió 
forintra, itt is bízunk a pozitív elbíráslásban. 
A hétvégén, 2022. február 19-én szombaton lesz a Tetétleni Disznótoros rendezvényünk a helyi 
lakosos részére, itt a Szabadidőparkban, melyre sok szeretettel várunk Benneteket.  
A Kettős Csárda mögötti épület az idén rendbe lesz téve, ezt megígérhetem, továbbá az Emlékmű 
felújítás is folyamatban van. Keresni fogunk rá kivitelezőt, és önerőből finanszírozni fogjuk. 
Szerintem ebben egyetértünk majd. Jelenleg a villanyszerelési munkálatokat végeznek itt a 
szakemberek. 
Új sebességmérő táblák kihelyezésre kerültek az Iskolánál és az Óvodánál is. 
Végül a Hivatal épülete mögött is takarítást végeztünk, úgy ahogy említettétek, illetve felvetettétek 
már a korábbiakban.  
Tervben van egy kisebb Gyermeknap rendezése is a helyi lakosok részére, illetve egy zenés ébresztő 
megszervezése is augusztus 20-ra. 
Megkérdezi, hogy az Egyebek napirendi ponton belül van-e kérdés, egyéb észrevétel, hozzászólás, 
egyéb javaslat.  
 
Megköszöni a jelenlévők megjelenését, és tekintettel arra, hogy egyéb észrevétel nem érkezett, egyéb 
kérdés és egyéb hozzászólás nem hangzott el, így Pásztor Imre polgármester a testületi ülést 9.35 
órakor berekeszti. 

K. m. f. 
 
 

      Dr. Diósgyőri Gitta                                   Pásztor Imre 
       címzetes főjegyző                                                          polgármester 
 
 


